
Opplæring i ny påloggingsapp



Ny påloggingsapp

Den nye påloggingsappen må fra og med onsdag 6. mai brukes for 
pålogging til:

• Kirkepartner Skrivebord

• Webmail fra Kirkepartner

• Intranett (Kirkebakken)



Ny påloggingsapp

• Webinaret blir tatt opp

• Du kan stille spørsmål underveis

• Dokumentasjonen ligger på forsiden på https://kirkepartner.no



Ny påloggingsapp - opplæringsagenda

• Hva er Microsoft Authenticator?

• Hvordan laste den ned?

• Hvordan sette den opp?

• Hvordan logge på Skrivebord med ny app godkjenning?



Ny påloggingsapp

• En app på din smarttelefon som bekrefter hvem du er når du logger på

• Samme som RSA Authenticate (eller SMS + brikke) som nå blir erstattet 
av denne nye appen som heter Microsoft Authenticator

• Kan installeres på flere telefoner/nettbrett

• Microsoft Authenticator-appen er den enkleste bekreftelses metoden

• Du trenger kun å klikke én gang i stedet for å skrive inn en sekssifret kode



Konfigurere ny påloggingsapp

• Gå inn på din App Store og last ned Microsoft Authenticator-appen på mobilen



Konfigurere ny påloggingsapp

Finn og last ned "Microsoft Authenticator" fra Appstore (iPhone) eller Google Play (Android)

Ikke start appen enda



Konfigurere ny påloggingsapp

• Du trenger mobilen og PC’n din 

+



2 brukergrupper



Ny påloggingsapp

#Brukergruppe 1

De aller fleste av dere bruker i dag en av disse for påloggingsgodkjenning: 

• RSA Authenticate (8 siffer kode)       -------

• RSA Software Token (6 siffer kode)   -------

• RSA brikke

• SMS fra «ServiceDesk» med 8 siffer kode



Ny påloggingsapp

Du er i Brukergruppe 2 om:

• Du får SMS fra «Microsoft» med en 6 siffer kode når du skal logge deg på

• Noen får et telefonanrop for å godkjenne når du skal logge deg på



Ny påloggingsapp - opplæringsagenda

Noen av dere har ikke smarttelefon. Da kan du benytte SMS. Vi viser deg 
hvordan du setter opp det.

Noen av dere kan ikke bruke mobil i arbeidssammenheng, for eksempel 
fengselsprest. Du vil bli kontaktet av Kirkepartner eller lokal IT som har en 
løsning for deg (trenger ikke være med på denne opplæringen).





Konfigurere ny påloggingsapp - Brukergruppe 1

Her er instruksjonene som gjelder om du er i Brukergruppe 1

Du bruker i dag en av disse for påloggingsgodkjenning: 

• RSA Autheticate (8 siffer kode)

• RSA SoftwareToken (6 siffer kode)

• RSA brikke

• SMS fra «ServiceDesk» med 8 siffer kode



Her er instruksjonene som gjelder om du er i Brukergruppe 1

Du bruker i dag en av disse for påloggingsgodkjenning: 

• RSA Authenticate (8 siffer kode)       -------

• RSA Software Token (6 siffer kode)   -------

• RSA brikke

• SMS fra «ServiceDesk» med 8 siffer kode

Konfigurere ny påloggingsapp – Brukergruppe 1



Konfigurere ny påloggingsapp - Brukergruppe 1

På din PC, åpne nettleser og gå til: https://aka.ms/mfasetup



Klikk på «Bruk en annen konto»



Skriv inn din egen «ab123@domene.no» email 
adresse og trykk «Neste»



Skriv inn plattform passordet ditt og klikk «Logg på»



Du vil få en dialog om at organisasjonen trenger 
mer informasjon. Klikk «Neste»



Endre til «Mobilapp» i nedtrekksmenyen



1. Trykk på «Motta varslinger for bekreftelse»

2. Trykk på blå knapp «Konfigurer»



En QR-kode kommer opp på skjermen. Denne skal du skanne ved 
hjelp av Authenticator appen på mobilen din (se neste slide).



1. Start Microsoft Authenticator på mobiltelefonen din og velg «Legg til konto» 
2. Klikk «Fortsett» om du får spørsmålet «Har du en sikkerhetskopi?»
3. Velg "Jobb- Eller skolekonto" 
4. Kameraet aktiveres nå på telefonen slik at du kan lese QR-koden som du ser i nettleseren på din PC



Scann koden ved å holde telefonen mot QR koden på PC skjermen



Din konto er nå blitt lagt til i appen på mobiltelefonen 
Den ser sånn ut (med din emailadresse) 



Gå tilbake til PC skjermen og Klikk på «Neste»



Nettsiden vil sjekke aktiveringsstatus. Det kan ta litt tid



Nettsiden bekrefter riktig aktiveringsstatus. Klikk på «Neste» 



Du vil få en Authenticator varsling på din telefon. 
Se de to neste slidene for hvordan du godkjenner varslingen på telefonen din.



1. Du vil få et Authenticator varsel på telefonen.
På låst skjerm kan du «trykk og hold» på varselet

2. Valg om å «Godkjenn» eller «Avslå» vil dukke opp.
Trykk på «Godkjenn»

iPhone eksempel



Du kan alternativt åpne Microsoft Authenticator appen 
på telefonen og velg «Godkjenn» der.



Velg landkode for Norge og skriv inn telefonnummeret ditt

Trykk så på «Fullført»



Du vil få en Authenticator varsling på din telefon.

Se de to neste slidene for hvordan du godkjenner 
varslingen på telefonen din.



1. Du vil få et Authenticator varsel på telefonen.
På låst skjerm kan du «trykk og hold» på varselet

2. Valg om å «Godkjenn» eller «Avslå» vil dukke opp.
Trykk på «Godkjenn»

iPhone eksempel



Du kan alternativt åpne Microsoft Authenticator appen 
på telefonen og velg «Godkjenn» der.



Nå er du satt opp med ny app og alt er klart til den 6. mai!
Du kan lukke nettleseren.





Konfigurere ny påloggingsapp - Brukergruppe 2

Her er instruksjonene som gjelder om du er i Brukergruppe 2

Du er i Brukergruppe 2 om:

• Du får SMS fra «Microsoft» med en 6 siffer kode når du skal logge deg på

• Noen får et telefonanrop for å godkjenne når du skal logge deg på



Konfigurere ny påloggingsapp - Brukergruppe 2

På din PC, åpne nettleser og gå til: https://aka.ms/mfasetup



Velg din «ab123@domene.no» konto eller klikk 
på «Bruk en annen konto» om din 
«ab123@domene.no» ikke ligger der fra før.



Skriv inn din egen «ab123@domene.no» email 
adresse og trykk «Neste»



Skriv inn plattform passordet ditt og klikk «Logg på»



Du mottar en SMS som inneholder en 6 sifret kode



1. Du vil motta en 6 sifret kode på SMS. Det 
er denne koden som skal skrives inn her.

2. Klikk på «Kontroller» etter du har skrevet 
inn koden.



Klikk «Ja» for å gå videre



Sånn ser det ut når du kommer inn på siden.
De neste slidene viser hva du skal gjøre.



Trykk på pil ned og velg «Varsle med gjennom appen»



1. Huk av for «Godkjennerapp eller token»
2. Klikk på «Konfigurer Authenticator-appen»



Du får opp en QR-kode; denne skal du scanne med Authenticator appen på mobiltelefonen din.
De neste stegene i presentasjonen viser deg hvordan du gjør det.

Dette er det som kalles en QR-kode.
Vi skal bruke den for å sette opp appen din



De følgende stegene skal gjøres på mobiltelefonen din:

1. Åpne Microsoft Authenticator appen og velg «Legg til konto» 
2. Klikk «Fortsett» om du får spørsmålet «Har du en sikkerhetskopi?»
3. Velg "Jobb- Eller skolekonto" 
4. Kameraet aktiveres nå på telefonen slik at du kan lese QR-koden som du ser i nettleseren på din PC



Pek telefonen din mot QR-koden på PC skjermen.



Din konto er nå blitt lagt til i appen på mobiltelefonen 
Den ser sånn ut (med din emailadresse) 



Gå tilbake til PC skjermen og klikk «Neste»



Det blir sendt et Authenticator varsel til telefonen din



1. Du vil få et Authenticator varsel på telefonen.
På låst skjerm kan du «trykk og hold» på varselet

2. Valg om å «Godkjenn» eller «Avslå» vil dukke opp.
Trykk på «Godkjenn»

iPhone eksempel



Du kan alternativt åpne Microsoft Authenticator appen 
på telefonen og velg «Godkjenn» der.



Her ser man at appen nå er satt opp på din telefon

Klikk på «Lagre»



Klikk på «Kontroller foretrukket alternativ»



Det blir sendt et Authenticator varsel til telefonen din



1. Du vil få et Authenticator varsel på telefonen.
På låst skjerm kan du «trykk og hold» på varselet

2. Valg om å «Godkjenn» eller «Avslå» vil dukke opp.
Trykk på «Godkjenn»

iPhone eksempel



Du kan alternativt åpne Microsoft Authenticator appen 
på telefonen og velg «Godkjenn» der.



Trykk «Lukk» når du får melding i nettleseren på PC 
skjermen om at oppdatering er fullført.



Da er du ferdig satt opp med rask og enkel godkjenning med bruk av appen på telefonen!
Du kan lukke nettleseren.





Hvordan logge på Skrivebord med ny app godkjenning?



Hvordan logge på Skrivebord med ny app godkjenning?

1:
Start VMware Horizon Client på PC og     
dobbeltklikk på «skrivebord.kirkepartner.no» 



Hvordan logge på Skrivebord med ny app godkjenning?

2:
Skriv inn din «ab123@domene.no» email
og plattform passord, klikk på «Login»

https://skrivebord.kirkepartner.no



1. Du vil få et Authenticator varsel på telefonen.
På låst skjerm, «trykk og hold» på varselet

2. Valg om å «Godkjenn» eller «Avslå» vil dukke opp.
Trykk på «Godkjenn»

iPhone eksempel



Du kan alternativt åpne Microsoft Authenticator appen 
på telefonen og velg «Godkjenn» der.

iPhone eksempel



Hvordan logge på Skrivebord med ny app godkjenning?

Dobbeltklikk på «Skrivebord» og du er i gang!





Spørsmål & Svar

Jeg har ikke smarttelefon – hva gjør jeg da?

Du kan benytte SMS. 

De følgende instruksjonene viser deg hvordan du setter opp det.



På din PC, åpne nettleser og gå til: https://aka.ms/mfasetup



Klikk på «Bruk en annen konto»



Skriv inn din egen «ab123@domene.no» email 
adresse og trykk «Neste»



Skriv inn plattform passordet ditt og klikk «Logg på»



Du vil få en dialog om at organisasjonen trenger 
mer informasjon. Klikk «Neste»



1. Velg «Norge (+47)» som land og skriv inn mobilnummeret ditt

2. Trykk på «Send meg en kode via SMS»
3. Klikk på «Neste»



Du mottar en SMS som inneholder en 6 sifret kode



1. Skriv inn koden du fikk på SMS.

2. Klikk «Kontroller»



Vent mens innstillingene blir lagret



Klikk på «Fullført» og du er ferdig satt opp! 



Spørsmål & Svar

Spørsmål:

Hvorfor skal jeg bruke Authenticator appen i stedet for SMS til 
telefonen?

Svar: 

Den er enklere og går mye fortere å bruke! I tillegg slipper du å taste 
feil kode fra SMS. Smart, ikke sant?



Spørsmål & Svar

Spørsmål:

Om jeg har flere mobiler, hvilken enhet er det praktisk å installere 
Authenticator appen på? Kan den ligge på flere apparater?

Svar:

Du kan fint sette opp dette på alle dine telefoner/nettbrett om du vil 
(prosessen må gjentas for hver telefon/nettbrett). 

Dette er anbefalt – neste slide viser stegene for hver nye enhet.

De samme stegene må følges om du har en ny mobil.



Flere mobiler? Ny mobil?

1. Last ned Microsoft Authenticator appen på din nye mobil

2. Åpne nettleser på PC og gå til https://aka.ms/mfasetup

3. Logg på med din «ab123@domene.no» email

4. Godkjenn påloggingen på en mobil du har satt opp fra før. 

5. Neste slide viser hvor du kommer da



Klikk på «Konfigurer Authenticator-appen»



Du får opp en QR-kode; denne skal du scanne med Authenticator appen på mobiltelefonen din.
De neste stegene i presentasjonen viser deg hvordan du gjør det.

Dette er det som kalles en QR-kode.
Vi skal bruke den for å sette opp appen din



De følgende stegene skal gjøres på din nye mobil/mobil nummer 2:

1. Åpne Microsoft Authenticator appen og velg «Legg til konto» 
2. Klikk «Fortsett» om du får spørsmålet «Har du en sikkerhetskopi?»
3. Velg "Jobb- Eller skolekonto" 
4. Kameraet aktiveres nå på telefonen slik at du kan lese QR-koden som du ser i nettleseren på din PC



Pek telefonen din mot QR-koden på PC skjermen.



Din konto er nå blitt lagt til i appen på din nye mobil 
Den ser sånn ut (med din emailadresse) 



Gå tilbake til PC skjermen og klikk «Neste»



Det blir sendt et Authenticator varsel til telefonen din



1. Du vil få et Authenticator varsel på telefonen.
På låst skjerm kan du «trykk og hold» på varselet

2. Valg om å «Godkjenn» eller «Avslå» vil dukke opp.
Trykk på «Godkjenn»

iPhone eksempel



Du kan alternativt åpne Microsoft Authenticator appen 
på telefonen og velg «Godkjenn» der.



Her ser man at appen nå er satt opp på din telefon

Klikk på «Lagre»



Klikk på «Kontroller foretrukket alternativ»



Det blir sendt et Authenticator varsel til telefonen din



1. Du vil få et Authenticator varsel på telefonen.
På låst skjerm kan du «trykk og hold» på varselet

2. Valg om å «Godkjenn» eller «Avslå» vil dukke opp.
Trykk på «Godkjenn»

iPhone eksempel



Du kan alternativt åpne Microsoft Authenticator appen 
på telefonen og velg «Godkjenn» der.



Trykk «Lukk» når du får melding i nettleseren på PC 
skjermen om at oppdatering er fullført.



Da har du satt opp din nye mobil eller mobil nummer 2!



Email: servicedesk@kirkepartner.no

Telefon: 21 06 07 08


